Standaard goede aflevervoorwaarden met
onze Base & Standard pakketten
Aflevering Base

Aflevering Standard

Géén meerprijs!

€ 495,-

Ieder voertuig is gekeurd volgens strikte TüV-normen. Daarbij
wordt een digitaal ‘certified and approved’ kwaliteitsrapport
geleverd. Voor aankoop van het voertuig heeft u deze kunnen
inzien. Onderdelen van het rapport die 2 of lager uit 5 scoren
zijn met u doorgenomen.

Ieder voertuig is gekeurd volgens strikte TüV-normen. Daarbij
wordt een digitaal ‘certified and approved’ kwaliteitsrapport
geleverd. Voor aankoop van het voertuig heeft u deze
kunnen inzien. Onderdelen van het rapport die 2 of lager uit 5
scoren zijn met u doorgenomen.

In overleg

Nieuwe olie, vetten, filters, wisserbladen en matten.
Controle hang-/sluitwerk, verlichting, storingslampjes en
banden.
Indien aanwezig: controle stekkerdoos, reservewiel en
gereedschap.

Wanneer de APK verlopen is verlengen wij deze voor €200,inclusief afmeldkosten van dieselvoertuigen.
Kosten voor afvalstoffen en milieuheffing bedragen €60,Inclusief gemiddelde kleine werkzaamheden van €150,- aan
bv. verlichting. Werkzaamheden boven €200,- worden in
overleg met de afnemer uitgevoerd waarbij 50% voor
rekening van Kleyn en 50% voor rekening van de afnemer.

Wanneer de APK verlopen is verlengen wij deze voor €200,inclusief afmeldkosten van dieselvoertuigen.
Kosten voor afvalstoffen en milieuheffing bedragen €60,Inclusief gemiddelde kleine werkzaamheden van €150,- aan
bv. verlichting. Werkzaamheden boven €200,- worden in
overleg met de afnemer uitgevoerd waarbij 50% voor
rekening van Kleyn en 50% voor rekening van de afnemer.

0 Liter, geen brandend lampje

20 liter

Garantie

Zoals getoond, gezien & gereden, zonder garantie ongeacht
de prijs van het voertuig of particuliere afname

Zoals getoond, gezien & gereden, zonder garantie ongeacht
de prijs van het voertuig of particuliere afname

Poetsen

Geen extra wasbeurt

Wagen wordt nogmaals gewassen

Levering

U profiteert van levering tegen handels-/inkoopprijs en
aflevering binnen 5 werkdagen

U profiteert van levering tegen handels-/inkoopprijs en
aflevering binnen 5 werkdagen

Wij kopen uw voertuig graag in

Wij kopen uw voertuig graag in

Prijs

Algemeen

Onderhoud

Een afleverpakket op maat
Omdat wij ook voorzien in aanvulling van de voorraden van
andere dealers zijn onze voertuigen netto geprijsd.

APK

Zo heeft iedereen de mogelijkheid de keuze aan te passen
aan zijn of haar bedrijfsmatige of individuele wensen.
Alle voertuigen worden op werkdagen t/m vrijdagochtend door
onze professionele aflevermanager aan u afgeleverd bij onze
Truck-vestiging (Op loopafstand van onze showroom).

bestelbus.nl

Brandstof

Huidig voertuig

Ga voor extra zekerheid met
onze Safe & Class pakketten
Extra garantie via Reaal Garant

Aflevering Safe

powered by Reaal Garant

1 jaar standaard garantie | + € 250,Geldig tot een maximale kilometerstand van 180.000km

Prijs

est !
mekozen
ge

€ 795,-

Aflevering Class | tot 180.000 km
powered by Reaal Garant

€ 1.495,-

1 jaar lang 100% vergoeding arbeidsloon
100% conform richtlijnen fabrikant

Algemeen

Vergoeding van onderdelen
tot 100.000 km - 100%
Tot 120.000 km - 80%

Onderhoud

Tot 140.000 km - 60%
Boven 140.000 km - 40%

Ieder voertuig is gekeurd volgens strikte TüV-normen. Daarbij
wordt een digitaal ‘certified and approved’ kwaliteitsrapport
geleverd. Voor aankoop van het voertuig heeft u deze kunnen
inzien. Onderdelen van het rapport die 2 of lager uit 5 scoren
zijn met u doorgenomen.

Ieder voertuig is gekeurd volgens strikte TüV-normen. Daarbij
wordt een digitaal ‘certified and approved’ kwaliteitsrapport
geleverd. Voor aankoop van het voertuig heeft u deze kunnen
inzien. Onderdelen van het rapport die 2 of lager uit 5 scoren
worden voor u hersteld.

Nieuwe olie, vetten, filters, wisserbladen en matten.
Controle hang-/sluitwerk, verlichting, storingslampjes en
banden. Indien aanwezig controle stekkerdoos, reservewiel
en gereedschap.

Vervangen van distributieriem indien nodig. Nieuwe olie,
vetten, filters, wisserbladen en matten. Controle hang-/sluitwerk, verlichting, storingslampjes en banden.
Indien aanwezig; controle stekkerdoos, reservewiel en
gereedschap.

Wanneer de APK verlopen is verlengen wij deze voor €200,inclusief afmeldkosten van dieselvoertuigen.
Kosten voor afvalstoffen en milieuheffing bedragen €60,Inclusief gemiddelde kleine werkzaamheden van €150,- aan
bv. verlichting. Werkzaamheden boven €200,- worden in
overleg met de afnemer uitgevoerd waarbij 50% voor
rekening van Kleyn en 50% voor rekening van de afnemer.

Standaard een nieuw jaar APK.

20 liter

Vol

3 Maanden Kleyn Vans garantie op draaiende motordelen en versnellingsbak (tot 7.500 km). Wanneer u
onverhoopt pech heeft, verrichten wij de eerste 6
maanden na aflevering de reparatiewerkzaamheden
netto -zonder winstoogmerk. Alleen geldig bij reparatie
van het voertuig in onze eigen werkplaats.

Indien het voertuig u niet bevalt, kunt u het de eerste maand
omruilen (tot maximaal 2.500 km)! Daarnaast heeft u 3
Maanden Kleyn Vans garantie op motor en versnellingsbak
(tot 7.500 km). Wanneer u onverhoopt pech heeft, verrichten
wij de eerste 6 maanden na aflevering de reparatiewerkzaamheden netto -zonder winstoogmerk. Alleen geldig bij reparatie
van het voertuig in onze eigen werkplaats.

Geldig op motor, versnellingsbak, aandrijving en transmissie
(Basisvoorwaarden Reaal Garant).

APK

Na een jaar is 1 jaar verlenging (tot in totaal 2 jaar garantie)
mogelijk!

Aanvullende garantie | + € 250,Zelfde voorwaarden als bovenstaande, maar ook geldig op

Brandstof
Garantie

stuurinrichting, remmen, brandstofinstallatie, elektrische installatie,
koelsysteem, klimaatregeling, elektrisch comforttoebehoren, uitlaat
en veiligheidssystemen, behoudens slijtage-onderdelen
(Plusvoorwaarden Reaal Garant).

Aanvullende garantie via Reaal Garant mogelijk

Na een jaar is 1 jaar verlenging (tot in totaal 2 jaar garantie)
mogelijk!

Aanvullende garantie via Reaal Garant mogelijk

Poetsen

Nogmaals wassen en poetsen

Nogmaals wassen en poetsen

Levering

Aflevering in 7 werkdagen

Aflevering in 7 werkdagen

Wij kopen uw voertuig graag in

De mogelijkheid uw voertuig in te ruilen

Huidig voertuig

